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OBEC HAŇOVICE
USNESENÍ
č.3/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Haňovice konaného dne
21.6.2012 v 18,05 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Haňovice.

I.Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program dnešní schůze tak, jak byl navržen starostou obce.
2. Zapisovatelku Boženu Přidalovou.
3. Návrhovou komisi ve složení - předseda Jaroslav Kubica a členy Miloslav Špunda a Ing.
Ladislav Šana.
4. Ověřovatele zápisu ve složení Vlastimil Přidal a Pavel Grossmann.
5. Kontrolu usnesení z minulé schůze dle zápisu.
6. Organizační směrnici č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek.
7. Výsledek výběrového řízení na projekt „Dětské hřiště v Haňovicích“ a schvaluje uzavřít smlouvu
o dílo s firmou FLORA SERVIS s.r.o.
8. Návrh smlouvy mezi obcí Haňovice a firmou FLORA SERVIS s.r.o. na výstavbu „Dětské hřiště
v Haňovicích“.
9. Výsledek výběrového řízení na projekt „Oprava mostků (lávek) v obci Haňovice přes potok
Loučka“ a schvaluje uzavřít smlouvu o dílo s firmou CB s.r.o.
10. Návrh smlouvy mezi obcí Haňovice a firmou CB s.r.o.na „Opravu mostku (lávky) L1. v obci
Haňovice přes potok Loučka“.
11. Návrh smlouvy mezi obcí Haňovice a firmou CB s.r.o.na „Opravu mostku (lávky) L2. v obci
Haňovice přes potok Loučka“.
12. Rozpočtové změny 6/2012.

II. Zastupitelstvo obce neschválilo:
1. Prominutí poplatku za TKO panu Petru Uvízlovi za rodinný dům č. 92.

III. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informace starosty o činnosti obce a obecního úřadu od posledního veřejného zasedání
zastupitelstva obce.
2. Informaci o přípravě dětského dne a slavnostního otevření Dětského hřiště v Haňovicích.
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3. Usnesení z dnešní schůze.
IV. Zastupitelstvo obce pověřilo:
1. Starostu obce uzavřít smlouvu mezi obcí Haňovice a firmou FLORA SERVIS s.r.o. na výstavbu
„Dětské hřiště v Haňovicích“.
2. Starostu obce uzavřít smlouvu mezi obcí Haňovice a firmou CB s.r.o. na „Opravu mostku (lávky)
L1. v obci Haňovice přes potok Loučka“.
3. Starostu obce uzavřít smlouvu mezi obcí Haňovice a firmou CB s.r.o. na „Opravu mostku (lávky)
L2. v obci Haňovice přes potok Loučka“.

V. Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Stavebnímu výboru vybrat a oslovit stavební firmu s žádostí o předložení cenové nabídky pro
vyhotovení cenové nabídky na výstavbu ing. sítí pro výstavbu 16 RD na Dolním Konci.
2. Starostovi zajistit realizaci projektu „Dětské hřiště v Haňovicích“.
3. Starostovi zajistit realizaci opravy mostku (lávky) L1.
4. Starostovi zajistit realizaci opravy mostku (lávky) L2.
5. Kontrolnímu výboru provést kontrolu v Restauraci u Kolmanů, jak byly využity obecní finance
na opravu a rekonstrukci.
6. Starostovi zajistit vyjádření Dopravního inspektorátu k dopravní situaci na křižovatce u kapličky
(do Kouta).

Haňovicích dne 21.6.2012
___________________
starosta obce
Arnošt Vogel

Za návrhovou komisi:
Jaromír Damovský

_______________

Miloslav Špunda

_______________

Ing.Ladislav Šana

_______________

___________________
místostarosta obce
Vlastimil Přidal

